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IEPIRKUMA PRIEKŠMETA APRAKSTS 
 

1.daļa – IT pakalpojumu pārvaldības un projektu vadības kursi 
 

Mācību kurss Nr.1.1. 

Mācību kursa nosaukums:  Scaled Agile Framework® (SAFe®) vadība 

 

Mācību kursā obligāti ietveramas 
tēmas: 

1. Kas ir Scaled Agile ietvars -  SAFe® 
2. Ko nozīmē būt LEAN-Agile vadītājam  
3. Komandas un tehniskās elastības izveide 
4. Programmas soļu (Program Increment - PI) plānošanas prakse 
5. Izlaišana pēc pieprasījuma, izmantojot DevOps 
6. Uzņēmējdarbības risinājumu un Lean sistēmu izveide 
7. LEAN portfeļa pārvaldības īstenošana 
8. Pārveides vadīšana uzņemumā 

Prasības kursa pasniedzējam: 

Pasniedzējam ir vismaz trīs gadu pieredze mācību kursa tematikā vai 
vismaz trīs gadu pieredze apmācību sniegšanā nozarē, kurā tiks 
apmācīti mācību kursa dalībnieki. 

Pasniedzēja izglītība apmācību nozarē nav zemāka par kvalifikāciju, 
ko iegūs nodarbinātie, apgūstot apmācību programmu. 

Mācību kursa mācību materiāli: 

Drukāti vai elektroniski mācību materiāli; 

Katram kursa dalībniekam jāizsniedz 1 mācību kursa mācību 
materiāla eksemplārs. 

Mācību kursa tehniskais 
nodrošinājums: 

Apmācību laikā nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu nodrošina 
Piegādātājs. 

Mācību kursa ilgums vienam 
dalībniekam (akadēmiskās 
stundas (1 māc.st. = 45 minūtes): 

16 

Apmācāmo skaits: 12 

Apmācāmo grupu skaits: Pēc vajadzības 

Citas prasības: 

 Piegādātājs nodrošinās, ka tiek uzrādīts Projekta 
Nr.1.2.2.1/16/A/011 numurs - mācību materiālos, sertifikātos 
utml., kā arī visas pārējās Eiropas Savienības fondu publicitātes un 
vizuālās identitātes prasības apmācību laikā (mācību telpās); 

 Apmācību veids: klātienē ar pasniedzēju; 

 Apmācību valoda: latviešu vai angļu valoda; 

 Piegādātājs nodrošina, ka apmācību laikā tiek aizpildīts 
apmeklējuma reģistrācijas saraksts; 

 Piegādātājam jānodrošina sertifikācijas eksāmens. 

 

 

 

 



Mācību kurss Nr.1.2. 

Mācību kursa nosaukums:  ITIL® Pamatkurss 

 

Mācību kursā obligāti ietveramas 
tēmas: 

1. Pakalpojumu vadība praktiski 
2. Pakalpojuma dzīves cikls 
3. Vispārējas  koncepcijas un definīcijas 
4. Pamatprincipi un modeļi 
5. Pakalpojumu izveides pieci galvenie aspekti 
6. Līdzsvari Pakalpojumu darbībā (Operation) 
7. Procesi 
8. Funkcijas 
9. Lomas 
10. Tehnoloģija un arhitektūra 
11. ITIL® kvalifikācijas shēma (plāns) 

Prasības kursa pasniedzējam: 

Pasniedzējam ir vismaz trīs gadu pieredze mācību kursa tematikā vai 
vismaz trīs gadu pieredze apmācību sniegšanā nozarē, kurā tiks 
apmācīti mācību kursa dalībnieki. 

Pasniedzēja izglītība apmācību nozarē nav zemāka par kvalifikāciju, 
ko iegūs nodarbinātie, apgūstot apmācību programmu. 

Mācību kursa mācību materiāli: 

Drukāti vai elektroniski mācību materiāli; 

Katram kursa dalībniekam jāizsniedz 1 mācību kursa mācību 
materiāla eksemplārs. 

Mācību kursa tehniskais 
nodrošinājums: 

Apmācību laikā nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu nodrošina 
Piegādātājs. 

Mācību kursa ilgums vienam 
dalībniekam (akadēmiskās 
stundas (1 māc.st. = 45 minūtes): 

24 

Apmācāmo skaits: 12 

Apmācāmo grupu skaits Pēc vajadzības 

Citas prasības: 

 Piegādātājs nodrošinās, ka tiek uzrādīts Projekta 
Nr.1.2.2.1/16/A/011 numurs - mācību materiālos, sertifikātos 
utml., kā arī visas pārējās Eiropas Savienības fondu publicitātes un 
vizuālās identitātes prasības apmācību laikā (mācību telpās); 

 Apmācību veids: klātienē ar pasniedzēju; 

 Apmācību valoda: latviešu vai angļu valoda; 

 Piegādātājs nodrošina, ka apmācību laikā tiek aizpildīts 
apmeklējuma reģistrācijas saraksts; 

 Piegādātājam jānodrošina sertifikācijas eksāmens. 

 

Mācību kurss Nr.1.3. 

Mācību kursa nosaukums:  Ievads IT pakalpojumu pārvaldībā pēc ITIL® 

 

Mācību kursā obligāti ietveramas 
tēmas: 

1. Ievads ITIL4   
2. ITIL pamata definīcijas  
3. ITIL pamata koncepti: Pakalpojumu vērtību sistēma un 

pakalpojumu vērtību ķēde  
4. Principi, ko aicina ievērot ITIL  
5. Pamata procesu apskats 



Prasības kursa pasniedzējam: 

Pasniedzējam ir vismaz trīs gadu pieredze mācību kursa tematikā vai 
vismaz trīs gadu pieredze apmācību sniegšanā nozarē, kurā tiks 
apmācīti mācību kursa dalībnieki. 

Pasniedzēja izglītība apmācību nozarē nav zemāka par kvalifikāciju, 
ko iegūs nodarbinātie, apgūstot apmācību programmu. 

Mācību kursa mācību materiāli: 

Drukāti vai elektroniski mācību materiāli; 

Katram kursa dalībniekam jāizsniedz 1 mācību kursa mācību 
materiāla eksemplārs. 

Mācību kursa tehniskais 
nodrošinājums: 

Apmācību laikā nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu nodrošina 
Piegādātājs. 

Mācību kursa ilgums vienam 
dalībniekam (akadēmiskās 
stundas (1 māc.st. = 45 minūtes): 

8 

Apmācāmo skaits: 10 

Apmācāmo grupu skaits Pēc vajadzības 

 

Citas prasības: 

 Piegādātājs nodrošinās, ka tiek uzrādīts Projekta 
Nr.1.2.2.1/16/A/011 numurs - mācību materiālos, sertifikātos 
utml., kā arī visas pārējās Eiropas Savienības fondu publicitātes un 
vizuālās identitātes prasības apmācību laikā (mācību telpās); 

 Apmācību veids: klātienē ar pasniedzēju; 

 Apmācību valoda: latviešu vai angļu val.; 

 Piegādātājs nodrošinās, ka apmācību laikā tiek aizpildīts 
apmeklējuma reģistrācijas saraksts. 

 

Mācību kurss Nr.1.4. 

Mācību kursa nosaukums:  ITIL® Service Operation Certificate 

 

Mācību kursā obligāti ietveramas 
tēmas: 

1. Ievads pakalpojumu darbībā 
2. Pakalpojumu darbības pamatkoncepti un pamatprincipi 
3. Pakalpojumu darbības procesi 
4. Pakalpojumu darbības kopīgās aktivitātes 
5 Pakalpojumu darbības funkciju organizēšana 
6. Pakalpojumu darbības organizējošā struktūra 
7. Tehnoloģiju apsvērumi pakalpojumu darbībai 
8. Pakalpojumu darbības apsvērumi un personāls 

Prasības kursa pasniedzējam: 

Pasniedzējam ir vismaz trīs gadu pieredze mācību kursa tematikā vai 
vismaz trīs gadu pieredze apmācību sniegšanā nozarē, kurā tiks 
apmācīti mācību kursa dalībnieki. 

Pasniedzēja izglītība apmācību nozarē nav zemāka par kvalifikāciju, 
ko iegūs nodarbinātie, apgūstot apmācību programmu. 

Mācību kursa mācību materiāli: 

Drukāti vai elektroniski mācību materiāli; 

Katram kursa dalībniekam jāizsniedz 1 mācību kursa mācību 
materiāla eksemplārs. 

Mācību kursa tehniskais 
nodrošinājums: 

Apmācību laikā nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu nodrošina 
Piegādātājs. 

Mācību kursa ilgums vienam 
dalībniekam (akadēmiskās 

24 



stundas (1 māc.st. = 45 minūtes): 

Apmācāmo skaits: 2 

Apmācāmo grupu skaits Pēc vajadzības 

 

Citas prasības: 

 Piegādātājs nodrošinās, ka tiek uzrādīts Projekta 
Nr.1.2.2.1/16/A/011 numurs - mācību materiālos, sertifikātos 
utml., kā arī visas pārējās Eiropas Savienības fondu publicitātes un 
vizuālās identitātes prasības apmācību laikā (mācību telpās); 

 Apmācību veids: klātienē ar pasniedzēju; 

 Apmācību valoda: latviešu vai angļu val.; 

 Piegādātājs nodrošinās, ka apmācību laikā tiek aizpildīts 
apmeklējuma reģistrācijas saraksts. 

 Piegādātājam jānodrošina sertifikācijas eksāmens. 

 

Mācību kurss Nr.1.5. 

Mācību kursa nosaukums:  ISTQB® Certified Tester Advanced Level - Test Analyst 

 

Mācību kursā obligāti ietveramas 
tēmas: 

1. Testēšanas process 
2. Testu pārvaldīšana 
3. Testēšanas tehnika 
4. Programmatūras kvalitātes kritēriju testēšana 
5. Pārskati 
6. Defektu pārvaldība 
7. Testēšanas rīki 

Prasības kursa pasniedzējam: 

Pasniedzējam ir vismaz trīs gadu pieredze mācību kursa tematikā vai 
vismaz trīs gadu pieredze apmācību sniegšanā nozarē, kurā tiks 
apmācīti mācību kursa dalībnieki. 

Pasniedzēja izglītība apmācību nozarē nav zemāka par kvalifikāciju, 
ko iegūs nodarbinātie, apgūstot apmācību programmu. 

Mācību kursa mācību materiāli: 

Drukāti vai elektroniski mācību materiāli; 

Katram kursa dalībniekam jāizsniedz 1 mācību kursa mācību 
materiāla eksemplārs. 

Mācību kursa tehniskais 
nodrošinājums: 

Apmācību laikā nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu nodrošina 
Piegādātājs. 

Mācību kursa ilgums vienam 
dalībniekam (akadēmiskās 
stundas (1 māc.st. = 45 minūtes): 

32 

Apmācāmo skaits: 3 

Apmācāmo grupu skaits Pēc vajadzības 

 

Citas prasības: 

 Piegādātājs nodrošinās, ka tiek uzrādīts Projekta 
Nr.1.2.2.1/16/A/011 numurs - mācību materiālos, sertifikātos 
utml., kā arī visas pārējās Eiropas Savienības fondu publicitātes un 
vizuālās identitātes prasības apmācību laikā (mācību telpās); 

 Apmācību veids: klātienē ar pasniedzēju; 

 Apmācību valoda: latviešu valodā; 

 Piegādātājs nodrošinās, ka apmācību laikā tiek aizpildīts 
apmeklējuma reģistrācijas saraksts. 

 Piegādātājam jānodrošina sertifikācijas eksāmens. 

 



Mācību kurss Nr.1.6. 

Mācību kursa nosaukums:  Sertificēts informācijas drošības vadītājs (CISM®) 

 

Mācību kursā obligāti ietveramas 
tēmas: 

1. Informācijas drošības vadīšana 
2. Informācijas risku vadība 
3. Informācijas drošības programmu izstrāde 
4. Informācijas drošības programmu ieviešana 
5. Informācijas drošības programmu pārvaldība 
6. Negadījumu vadība un atbildība 

Prasības kursa pasniedzējam: 

Pasniedzējam ir vismaz trīs gadu pieredze mācību kursa tematikā vai 
vismaz trīs gadu pieredze apmācību sniegšanā nozarē, kurā tiks 
apmācīti mācību kursa dalībnieki. 

Pasniedzēja izglītība apmācību nozarē nav zemāka par kvalifikāciju, 
ko iegūs nodarbinātie, apgūstot apmācību programmu. 

Mācību kursa mācību materiāli: 

Drukāti vai elektroniski mācību materiāli; 

Katram kursa dalībniekam jāizsniedz 1 mācību kursa mācību 
materiāla eksemplārs. 

Mācību kursa tehniskais 
nodrošinājums: 

Apmācību laikā nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu nodrošina 
Piegādātājs. 

Mācību kursa ilgums vienam 
dalībniekam (akadēmiskās 
stundas (1 māc.st. = 45 minūtes): 

40 

Apmācāmo skaits: 2 

Apmācāmo grupu skaits Pēc vajadzības 

 

Citas prasības: 

 Piegādātājs nodrošinās, ka tiek uzrādīts Projekta 
Nr.1.2.2.1/16/A/011 numurs - mācību materiālos, sertifikātos 
utml., kā arī visas pārējās Eiropas Savienības fondu publicitātes un 
vizuālās identitātes prasības apmācību laikā (mācību telpās); 

 Apmācību veids: klātienē ar pasniedzēju; 

 Apmācību valoda: latviešu valodā; 

 Piegādātājs nodrošinās, ka apmācību laikā tiek aizpildīts 
apmeklējuma reģistrācijas saraksts. 

 Piegādātājam jānodrošina sertifikācijas eksāmens. 

 

Mācību kurss Nr.1.7. 

Mācību kursa nosaukums:  PMP® eksāmena sagatavošanas kurss 

 

Mācību kursā obligāti ietveramas 
tēmas: 

1. Pārskats par PMP projektu vadības standartu 
2. Projekta uzsākšana 
3. Projekta plānošana 
4. Izpilde 
5. Pārraudzība un kontrole 
6. Projekta slēgšana 
7. Projekta iniciēšana 
8. Projekta plānošana 
9. Projekta izpildīšana 
10. Projekta novērošana un kontrolēšana 
11. Projekta noslēgšana 



12. Eksāmena plānošana 
 

Prasības kursa pasniedzējam: 

Pasniedzējam ir vismaz trīs gadu pieredze mācību kursa tematikā vai 
vismaz trīs gadu pieredze apmācību sniegšanā nozarē, kurā tiks 
apmācīti mācību kursa dalībnieki. 

Pasniedzēja izglītība apmācību nozarē nav zemāka par kvalifikāciju, 
ko iegūs nodarbinātie, apgūstot apmācību programmu. 

Mācību kursa mācību materiāli: 

Drukāti vai elektroniski mācību materiāli; 

Katram kursa dalībniekam jāizsniedz 1 mācību kursa mācību 
materiāla eksemplārs. 

Mācību kursa tehniskais 
nodrošinājums: 

Apmācību laikā nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu nodrošina 
Piegādātājs. 

Mācību kursa ilgums vienam 
dalībniekam (akadēmiskās 
stundas (1 māc.st. = 45 minūtes): 

56 

Apmācāmo skaits: 5 

Apmācāmo grupu skaits Pēc vajadzības 

 

Citas prasības: 

 Piegādātājs nodrošinās, ka tiek uzrādīts Projekta 
Nr.1.2.2.1/16/A/011 numurs - mācību materiālos, sertifikātos 
utml., kā arī visas pārējās Eiropas Savienības fondu publicitātes un 
vizuālās identitātes prasības apmācību laikā (mācību telpās); 

 Apmācību veids: klātienē ar pasniedzēju; 

 Apmācību valoda: latviešu valodā; 

 Piegādātājs nodrošinās, ka apmācību laikā tiek aizpildīts 
apmeklējuma reģistrācijas saraksts. 

 Piegādātājam jānodrošina sertifikācijas eksāmens. 

 

Mācību kurss Nr.1.8. 

Mācību kursa nosaukums:  Agile pamatprincipu ieviešana uzņēmumā 

 

Mācību kursā obligāti ietveramas 
tēmas: 

1.Agile manifests & Agile principi 
2. Kanban apskats 
3. Scrum apskats 
4. Agile līderība & Agile līderis  
5. Pirmie soļi  Agile ieviešanai uzņēmumā 

Prasības kursa pasniedzējam: 

Pasniedzējam ir vismaz trīs gadu pieredze mācību kursa tematikā vai 
vismaz trīs gadu pieredze apmācību sniegšanā nozarē, kurā tiks 
apmācīti mācību kursa dalībnieki. 

Pasniedzēja izglītība apmācību nozarē nav zemāka par kvalifikāciju, 
ko iegūs nodarbinātie, apgūstot apmācību programmu. 

Mācību kursa mācību materiāli: 

Drukāti vai elektroniski mācību materiāli; 

Katram kursa dalībniekam jāizsniedz 1 mācību kursa mācību 
materiāla eksemplārs. 

Mācību kursa tehniskais 
nodrošinājums: 

Apmācību laikā nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu nodrošina 
Piegādātājs. 

Mācību kursa ilgums vienam 
dalībniekam (akadēmiskās 

3 



stundas (1 māc.st. = 45 minūtes): 

Apmācāmo skaits: 140 

Apmācāmo grupu skaits Pēc vajadzības 

 

Citas prasības: 

 Piegādātājs nodrošinās, ka tiek uzrādīts Projekta 
Nr.1.2.2.1/16/A/011 numurs - mācību materiālos, sertifikātos 
utml., kā arī visas pārējās Eiropas Savienības fondu publicitātes un 
vizuālās identitātes prasības apmācību laikā (mācību telpās); 

 Apmācību veids: klātienē ar pasniedzēju; 

 Apmācību valoda: latviešu valodā; 

 Piegādātājs nodrošinās, ka apmācību laikā tiek aizpildīts 
apmeklējuma reģistrācijas saraksts. 

 

2.daļa - Informācijas sistēmu administrēšanas un uzturēšanas kursi 
 

Mācību kurss Nr.2.1. 

Mācību kursa nosaukums:  SQL datu modeļu izstrāde 

Mācību kursā obligāti 

 ietveramas tēmas: 

1.Iepazīšanās ar biznesa informāciju un datu modelēšanu 
2.Vairākdimensiju datubāzu izveide 
3.Kubu un dimensiju izmantošana 
4.Mēru un mēru grupu izmantošana 
5.Iepazīšanas ar MDX 
6.Kuba funkcionalitātes pielāgošana 
7.Tabulas datu modeļa īstenošana, izmantojot analīzes pakalpojumus 
8.Datu analīzes izteiksmju (DAX) jēdziens 
9.Prognožu analīzes veikšana, izmantojot datizraci 

 

Prasības kursa pasniedzējam: 

Pasniedzējam ir vismaz trīs gadu pieredze mācību kursa tematikā vai 
vismaz trīs gadu pieredze apmācību sniegšanā nozarē, kurā tiks 
apmācīti mācību kursa dalībnieki. 
Pasniedzēja izglītība apmācību nozarē nav zemāka par kvalifikāciju, 
ko iegūs nodarbinātie, apgūstot apmācību programmu. 

Mācību kursa mācību materiāli: 
Drukāti vai elektroniski mācību materiāli; 
Katram kursa dalībniekam jāizsniedz 1 mācību kursa mācību 
materiāla eksemplārs. 

Mācību kursa tehniskais 

nodrošinājums: 
Apmācību laikā nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu nodrošina 
Piegādātājs. 

Mācību kursa ilgums vienam 

dalībniekam (akadēmiskās 

stundas (1 māc.st. = 45 minūtes): 
24 

Apmācāmo skaits: 
3 

Apmācāmo grupu skaits: 
Pēc vajadzības 

Citas prasības: 

 Piegādātājs nodrošinās, ka tiek uzrādīts Projekta 
Nr.1.2.2.1/16/A/011 numurs - mācību materiālos, sertifikātos 
utml., kā arī visas pārējās Eiropas Savienības fondu publicitātes un 
vizuālās identitātes prasības apmācību laikā (mācību telpās); 

 Apmācību veids: klātienē ar pasniedzēju; 



 Apmācību valoda: latviešu valodā; 

 Piegādātājs nodrošina, ka apmācību laikā tiek aizpildīts 
apmeklējuma reģistrācijas saraksts. 

 Piegādātājam jānodrošina sertifikācijas eksāmens. 

 

Mācību kurss Nr.2.2. 

Mācību kursa nosaukums:  IT tīklu pamati, Windows 10 un Office 365 lietotāju atbalsts 

Mācību kursā obligāti 

 ietveramas tēmas: 

1. Tīkla pamati 

 Lokālā tīkla (LAN) jēdziens- LAN definition 

 Bezvadu tīkli. 

 Biežāk izmantotās tīkla iekārtas, to raksturojums. 

 Perimetra tīkls, WAN, Internets. 

 TCP/IP protokola apskats. 

 IPv4 adresācijas pamati. 

 Biežāk izmantoto tīkla servisu apskats (DHCP, DNS). 

 VPN jēdziens. 

 Tīkla problēmu risināšanas vadlīnijas. 
 
2. Office 365 pamati 

 Kas ir Office 365- lokālā versija uz datora + interneta versija 

 Office 365 pakalpojumu apskats. 

 Piekļuve Office 365 pakalpojumiem. 

 Office 365 opciju un profila konfigurēšana. 

 Darbs ar Outlook online / Outlook klienta programmu. 

 Visbiežāk sastopamas problēmas ar Office 365 un to 
risināšana/ Reparation of Office 365 

 Dzēstie elementi Outlookā  
 
3. Windows 10 operētājsistēmas apskats 

 Windows 10 salīdzinājums ar Windows 7. 

 Windows 10 biežāk izmantotie iestatījumi, to konfigurēšana. 

 Bitlocker 

 Iekārtas un to draiveri (problēmu risināšanas vadlīnijas 
(Driver manager)). 

 Printeri 

 Atjauninājumu instalēšana. 

 C diska tīrīšana 

Prasības kursa pasniedzējam: 

Pasniedzējam ir vismaz trīs gadu pieredze mācību kursa tematikā vai 
vismaz trīs gadu pieredze apmācību sniegšanā nozarē, kurā tiks 
apmācīti mācību kursa dalībnieki. 
Pasniedzēja izglītība apmācību nozarē nav zemāka par kvalifikāciju, 
ko iegūs nodarbinātie, apgūstot apmācību programmu. 

Mācību kursa mācību materiāli: 
Drukāti vai elektroniski mācību materiāli; 
Katram kursa dalībniekam jāizsniedz 1 mācību kursa mācību 
materiāla eksemplārs. 

Mācību kursa tehniskais 

nodrošinājums: 
Apmācību laikā nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu nodrošina 
Piegādātājs. 

Mācību kursa ilgums vienam 

dalībniekam (akadēmiskās 
20 



stundas (1 māc.st. = 45 minūtes): 

Apmācāmo skaits: 
24 

Apmācāmo grupu skaits: 
Pēc vajadzības 

Citas prasības: 

 Piegādātājs nodrošinās, ka tiek uzrādīts Projekta 
Nr.1.2.2.1/16/A/011 numurs - mācību materiālos, sertifikātos 
utml., kā arī visas pārējās Eiropas Savienības fondu publicitātes un 
vizuālās identitātes prasības apmācību laikā (mācību telpās); 

 Apmācību veids: klātienē ar pasniedzēju; 

 Apmācību valoda: latviešu valodā; 

 Piegādātājs nodrošinās, ka apmācību laikā tiek aizpildīts 
apmeklējuma reģistrācijas saraksts. 
 

 

Mācību kurss Nr.2.3. 

Mācību kursa nosaukums:  ICND1, Cisco tīkla iekārtu savstarpējā saistīšana (1.daļa) 

Mācību kursā obligāti 

 ietveramas tēmas: 

1. Vienkārša tīkla izveide 
2. Interneta savienojuma izveidošana 
3. Videja līmeņa datu pārraides tīkla izveide 
4. Tiķla iekārtu pārvāldība un drošiba 
5. Iepazīšanās ar IPv6 standartu  
6. Laboratorijas darbi 

 

Prasības kursa pasniedzējam: 

Pasniedzējam ir vismaz trīs gadu pieredze mācību kursa tematikā vai 
vismaz trīs gadu pieredze apmācību sniegšanā nozarē, kurā tiks 
apmācīti mācību kursa dalībnieki. 
Pasniedzēja izglītība apmācību nozarē nav zemāka par kvalifikāciju, 
ko iegūs nodarbinātie, apgūstot apmācību programmu. 

Mācību kursa mācību materiāli: 
Drukāti vai elektroniski mācību materiāli; 
Katram kursa dalībniekam jāizsniedz 1 mācību kursa mācību 
materiāla eksemplārs. 

Mācību kursa tehniskais 

nodrošinājums: 
Apmācību laikā nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu nodrošina 
Piegādātājs. 

Mācību kursa ilgums vienam 

dalībniekam (akadēmiskās 

stundas (1 māc.st. = 45 minūtes): 
40 

Apmācāmo skaits: 
3 

Apmācāmo grupu skaits: 
Pēc vajadzības 

Citas prasības: 

 Piegādātājs nodrošinās, ka tiek uzrādīts Projekta 
Nr.1.2.2.1/16/A/011 numurs - mācību materiālos, sertifikātos 
utml., kā arī visas pārējās Eiropas Savienības fondu publicitātes un 
vizuālās identitātes prasības apmācību laikā (mācību telpās); 

 Apmācību veids: klātienē ar pasniedzēju; 

 Apmācību valoda: latviešu valodā; 

 Piegādātājs nodrošinās, ka apmācību laikā tiek aizpildīts 
apmeklējuma reģistrācijas saraksts. 



 Piegādātājam jānodrošina sertifikācijas eksāmens. 

 

Mācību kurss Nr.2.4. 

Mācību kursa nosaukums:  ICND2, Cisco tīkla iekārtu savstarpējā saistīšana (2.daļa) 

Mācību kursā obligāti 

 ietveramas tēmas: 

1. Vidēja izmēra komutējama tīkla izveide 
2. Vidēja izmēra maršrutējama tīkla izveide 
3. Viena apgabala OSPF ieviešana 
4. EIGRP ieviešana 
5. Piekļuves vadības saraksti (ACL) 
6. Adrešu apgabala vadība 
7. LAN paplašināšana par WAN 

Prasības kursa pasniedzējam: 

Pasniedzējam ir vismaz trīs gadu pieredze mācību kursa tematikā vai 
vismaz trīs gadu pieredze apmācību sniegšanā nozarē, kurā tiks 
apmācīti mācību kursa dalībnieki. 
Pasniedzēja izglītība apmācību nozarē nav zemāka par kvalifikāciju, 
ko iegūs nodarbinātie, apgūstot apmācību programmu. 

Mācību kursa mācību materiāli: 
Drukāti vai elektroniski mācību materiāli; 
Katram kursa dalībniekam jāizsniedz 1 mācību kursa mācību 
materiāla eksemplārs. 

Mācību kursa tehniskais 

nodrošinājums: 
Apmācību laikā nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu nodrošina 
Piegādātājs. 

Mācību kursa ilgums vienam 

dalībniekam (akadēmiskās 

stundas (1 māc.st. = 45 minūtes): 
40 

Apmācāmo skaits: 
3 

Apmācāmo grupu skaits: 
Pēc vajadzības 

Citas prasības: 

 Piegādātājs nodrošinās, ka tiek uzrādīts Projekta 
Nr.1.2.2.1/16/A/011 numurs - mācību materiālos, sertifikātos 
utml., kā arī visas pārējās Eiropas Savienības fondu publicitātes un 
vizuālās identitātes prasības apmācību laikā (mācību telpās); 

 Apmācību veids: klātienē ar pasniedzēju; 

 Apmācību valoda: latviešu valodā; 

 Piegādātājs nodrošinās, ka apmācību laikā tiek aizpildīts 
apmeklējuma reģistrācijas saraksts. 

 Piegādātājam jānodrošina sertifikācijas eksāmens. 

 

Mācību kurss Nr.2.5. 

Mācību kursa nosaukums:  IINS, Implementing Cisco IOS Network Security 

Mācību kursā obligāti 

 ietveramas tēmas: 

1. Tīkla elementu stiprināšana izmantojot  Cisco Configuration 
Professional 

2. Administrēšanas pieejas drošība Cisco maršrutētājam 
3. AAA konfigurēšana uz Cisco maršrutētājiem un komutatoriem 

lietojot Cisco Secure ACS 
4. Datu plaknes drošības konfigurēšana otrā līmeņa komutatoriem 
5. ACL lietošana ieviešot draudu lokalizācijas stratēģiju 
6. Ciso IOS Zone ugunsmūru ieviešana 



7. Cisco IOS IPS konfigurēšana 
8. Site-to-Site IPsec VPNs konfigurēšana 
9. SSL VPN konfigurēšana uz Cisco ASA iekārtas izmantojot Cisco 

ASDM 

Prasības kursa pasniedzējam: 

Pasniedzējam ir vismaz trīs gadu pieredze mācību kursa tematikā vai 
vismaz trīs gadu pieredze apmācību sniegšanā nozarē, kurā tiks 
apmācīti mācību kursa dalībnieki. 
Pasniedzēja izglītība apmācību nozarē nav zemāka par kvalifikāciju, 
ko iegūs nodarbinātie, apgūstot apmācību programmu. 

Mācību kursa mācību materiāli: 
Drukāti vai elektroniski mācību materiāli; 
Katram kursa dalībniekam jāizsniedz 1 mācību kursa mācību 
materiāla eksemplārs. 

Mācību kursa tehniskais 

nodrošinājums: 
Apmācību laikā nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu nodrošina 
Piegādātājs. 

Mācību kursa ilgums vienam 

dalībniekam (akadēmiskās 

stundas (1 māc.st. = 45 minūtes): 
40 

Apmācāmo skaits: 
1 

Apmācāmo grupu skaits: 
Pēc vajadzības 

Citas prasības: 

 Piegādātājs nodrošinās, ka tiek uzrādīts Projekta 
Nr.1.2.2.1/16/A/011 numurs - mācību materiālos, sertifikātos 
utml., kā arī visas pārējās Eiropas Savienības fondu publicitātes un 
vizuālās identitātes prasības apmācību laikā (mācību telpās); 

 Apmācību veids: klātienē ar pasniedzēju; 

 Apmācību valoda: latviešu valodā; 

 Piegādātājs nodrošina, ka apmācību laikā tiek aizpildīts 
apmeklējuma reģistrācijas saraksts. 

 Piegādātājam jānodrošina sertifikācijas eksāmens. 

 

Mācību kurss Nr.2.6. 

Mācību kursa nosaukums:  SWITCH, Cisco IP komutētu tīklu ieviešana 

Mācību kursā obligāti 

 ietveramas tēmas: 

1. Pamatkoncepti un tīklu projektēšana 
2. Campus tīkla arhitektūra 
3. Savienotā koka (Spanning Tree) ieviešana 
4. Inter-VLAN maršrutēšanas konfigurēšana 
5. Augstas pieejamības tīkla ieviešana 
6. First Hop Redundancy ieviešana 
7. Campus tīkla drošība 

Prasības kursa pasniedzējam: 

Pasniedzējam ir vismaz trīs gadu pieredze mācību kursa tematikā vai 
vismaz trīs gadu pieredze apmācību sniegšanā nozarē, kurā tiks 
apmācīti mācību kursa dalībnieki. 
Pasniedzēja izglītība apmācību nozarē nav zemāka par kvalifikāciju, 
ko iegūs nodarbinātie, apgūstot apmācību programmu. 

Mācību kursa mācību materiāli: 
Drukāti vai elektroniski mācību materiāli; 
Katram kursa dalībniekam jāizsniedz 1 mācību kursa mācību 
materiāla eksemplārs. 

Mācību kursa tehniskais Apmācību laikā nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu nodrošina 



nodrošinājums: Piegādātājs. 

Mācību kursa ilgums vienam 

dalībniekam (akadēmiskās 

stundas (1 māc.st. = 45 minūtes): 
40 

Apmācāmo skaits: 
2 

Apmācāmo grupu skaits: 
Pēc vajadzības 

Citas prasības: 

 Piegādātājs nodrošinās, ka tiek uzrādīts Projekta 
Nr.1.2.2.1/16/A/011 numurs - mācību materiālos, sertifikātos 
utml., kā arī visas pārējās Eiropas Savienības fondu publicitātes un 
vizuālās identitātes prasības apmācību laikā (mācību telpās); 

 Apmācību veids: klātienē ar pasniedzēju; 

 Apmācību valoda: latviešu valodā; 

 Piegādātājs nodrošina, ka apmācību laikā tiek aizpildīts 
apmeklējuma reģistrācijas saraksts. 

 Piegādātājam jānodrošina sertifikācijas eksāmens. 

 

Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, izmanto piedāvājuma formas: 

 „Pretendenta pieteikums” (Pielikums Nr.1);  
„Pretendenta tehniskais piedāvājums” (Pielikums Nr.2)  
„Pretendenta finanšu piedāvājums” (Pielikums Nr.3).  



 
Pielikums Nr.1  

Iepirkuma procedūra “Elektronikas, elektrotehnikas  
un saistīto nozaru uzņēmumu darbinieku  

profesionālo zināšanu pilnveides apmācības (8.daļa)” 
 (Iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-53) 

 
PRETENDENTA PIETEIKUMS: 

 
 

SĀKOTNĒJAIS PIEDĀVĀJUMS  
 
GALĪGAIS PIEDĀVĀJUMS   
 

(Pretendents atzīmē atbilstošo piedāvājuma veidu. Ja Pretendents neatzīmē nevienu no 
piedāvājuma veidiem, Pasūtītājs uzskata, ka izteikts galīgais piedāvājums) 
 
 

1. IESNIEDZĒJS 

Nosaukums  

Reģistrācijas Nr.  

Juridiskā adrese  

Faktiskā adrese  

Tālrunis  

 
2. IESNIEDZĒJA KONTAKTPERSONA 

Vārds, uzvārds  

Adrese  

Tālrunis  

E-pasta adrese  

 
Pretendents ar šī pieteikuma iesniegšanu: 
1) piesakās piedalīties iepirkuma procedūrā „ Elektronikas, elektrotehnikas un saistīto nozaru uzņēmumu 

darbinieku profesionālo zināšanu pilnveides apmācības (8.daļa)” (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-
53); 

2) apliecina, ka ir iepazinies ar iepirkuma procedūras nolikumu 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 2022. gada 31.decembrim no piedāvājumu 

atvēršanas sēdes dienas. 
5) garantē, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas. 

 

Vārds, uzvārds  

Amats  

Paraksts  

Datums  

 



Pielikums Nr.2  
Iepirkuma procedūra “Elektronikas, elektrotehnikas  

un saistīto nozaru uzņēmumu darbinieku  
profesionālo zināšanu pilnveides apmācības (8.daļa)” 

 (Iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-53) 
 

 
PRETENDENTA TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS: 

(iesniedz par katru daļu un mācību kursu atsevišķi) 
 

 
Mācību kurss Nr. … 
Mācību kursa nosaukums: _____________________________________________ 
 

Mācību kursa saturs:  
Prasības kursa pasniedzējam:  
Mācību kursa pasniedzējs (vārds, uzvārds): (Piedāvājuma 
pielikumā jāpievieno CV) 

 

Mācību kursa mācību materiāli:  
Mācību kursa tehniskais nodrošinājums:  
Mācību kursa ilgums vienam dalībniekam (akadēmiskās 
stundas): 

 

Apmācāmo skaits:  
Apmācāmo grupu skaits:  
Apmācību veids:  
Apmācību valoda:  
Sertifikācijas standarta un sertifikācijas centra, kur tiks 
nodrošināts eksāmens, nosaukums (aizpilda tiem kursiem, 
kuriem tiek prasīts nodrošināt sertifikācijas eksāmenu): 

 

 

Mācību kurss Nr. … 
Mācību kursa nosaukums: _____________________________________________ 
 

Mācību kursa saturs:  
Prasības kursa pasniedzējam:  
Mācību kursa pasniedzējs (vārds, uzvārds): (Piedāvājuma 
pielikumā jāpievieno CV ) 

 

Mācību kursa mācību materiāli:  
Mācību kursa tehniskais nodrošinājums:  
Mācību kursa ilgums vienam dalībniekam (akadēmiskās 
stundas): 

 

Apmācāmo skaits:  
Apmācību veids:  
Apmācību valoda:  
Sertifikācijas standarta un sertifikācijas centra, kur tiks 
nodrošināts eksāmens, nosaukums (aizpilda tiem kursiem, 
kuriem tiek prasīts nodrošināt sertifikācijas eksāmenu): 

 

 

 
 
 
________________   (vārds, uzvārds) 
        (paraksts) 

  



Pielikums Nr.3  
Iepirkuma procedūra “Elektronikas, elektrotehnikas  

un saistīto nozaru uzņēmumu darbinieku  
profesionālo zināšanu pilnveides apmācības (8.daļa)” 

 (Iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-53) 

 
PRETENDENTA FINANŠU PIEDĀVĀJUMS: 

(iesniedz par katru daļu atsevišķi) 
 

1. Kopējā izmaksu tāme: 
Iepirkuma priekšmeta apraksta daļas numurs un nosaukums 

 

Mācību kursa numurs un nosaukums 
Kopējās izmaksas bez 

PVN (EUR) 

1. …  

2. …  

3. …  

  

KOPĀ:  

 

2. Izmaksu tāmes katram mācību kursam atsevišķi (mācību kursa cena 1 (vienam) 
dalībniekam un kopā par mācību kursu): 
 

Mācību kurss Nr. … 
Mācību kursa nosaukums: _____________________________________________ 

Izmaksu pozīcija Vienība 
Vienību 
skaits 

Vienības 
izmaksas bez 

PVN (EUR) 

Izmaksas bez 
PVN (EUR) 

1. Pasniedzēju darba atlīdzība par darba 
stundām (tai skaitā darba devēja valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas) 

stundas  
(akadēmiskās) 

   

2. Mācību materiālu izmaksas 
(ierobežojumu skatīt šī nolikuma punktā 
Nr.2.1.) 

gab. 1 
  

3. Apmācībai izmantojamo telpu nomas 
izmaksas par mācību laiku 

stundas  
(akadēmiskās) 

   

4. Apmācībai izmantojamo iekārtu, 
instrumentu vai aprīkojuma nomas 
izmaksas par mācību laiku 

stundas  
(akadēmiskās) 

 
  

5. Izmaksas, kas saistītas ar nodarbināto 
apmācību vajadzību noteikšanu un 
zināšanu līmeņa testēšanu 

dalībnieki 1 
  

6. Apmācāmo sertifikācijas un 
eksaminācijas izmaksas 

dalībnieki 1 
  

Mācību kursa cena 1 (vienam) dalībniekam bez PVN (EUR):  

Mācību kursa izmaksas kopā kursa kopējam plānotajam dalībnieku skaitam 
bez PVN (EUR): 

 

 
 
 
 
 



2.1. Apmācībām izmantojamie mācību materiāli pēc apmācību beigām paliek projektā apmācīto dalībnieku 
īpašumā. Apmācībām izmantojamo mācību materiālu izmaksu summa nedrīkst pārsniegt 50 EUR uz vienu 
apmācāmo. Ja gadījumā izmaksas pārsniedz MK noteikumos noteiktās izmaksas, Pretendentam kopā ar 
piedāvājumu jāiesniedz izmaksu pamatojums, lai Pasūtītājs pamatojumu par lietderību pēc tam var 
iesniegt projekta sadarbības iestādē. 
 
2.2. Pretendents apmācību kursa cenu nosaka par 1 (vienu) dalībnieku bez PVN, saskaņā ar Finanšu 
piedāvājuma formu. 
 
2.3. Nosakot līgumcenu par iepirkuma priekšmeta 1 (vienu) mācību kursu, Pasūtītājs izmanto šādu 
formulu: piedāvātā mācību kursa cena 1 (vienam) dalībniekam x kopējais kursā plānotais dalībnieku skaits. 
 
2.4. Pasūtītājs vienojoties ar Pretendentu, līguma darbības laikā atsevišķos mācību kursos var pasūtīt 
apmācības gan mazākam, gan lielākam personu skaitam, saglabājot nemainīgas vienas vienības izmaksas.  
Pasūtītājam ir tiesības līguma darbības laikā palielināt apmācāmo skaitu un kopējo līgumcenu, ja līguma 
darbības laikā pēc tehniskajā specifikācijā norādītajiem kursiem ir radies papildus pieprasījums no projektā 
iesaistīto komersantu puses, kas Pasūtītājam uz iepirkuma veikšanas brīdi nebija zināms un radies līguma 
darbības laikā. 
 Ja Iepirkuma līguma darbības laikā atsevišķos mācību kursos tiek apmācīts lielāks personu skaits kā 
norādīts tehniskajā specifikācijā, Pretendenta piedāvājumā noteiktā kursu cena 1 (vienam) dalībniekam 
nevar tikt mainīta. 
 
2.5. Pasūtītājs līguma darbības laikā var neizmantot kādu konkrētu mācību kursu, ja Iepirkuma līguma 
izpildes laikā Pasūtītājam pēc tā nav pieprasījuma no projektā iesaistīto komersantu puses. 
 
2.6. Mainoties mācību kursu versijai, Pretendents, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju, var Tehniskajā 
specifikācijā iekļauto apmācību kursu aizstāt ar tā jaunāku versiju, būtiski nemainot Tehniskajā 
piedāvājumā sniegto kursa saturu un nemainot Finanšu piedāvājumā minēto apmācību kursa summu. 

 
 
 
________________ (vārds, uzvārds) 
        (paraksts) 
 
  



PRETENDENTA VĒLAMIE ATLASES KRITĒRIJI: 
 
Apraksts  Prasības 
Piedāvājuma iesniegšana  Piedāvājumu var iesniegt par vienu, vairākām vai visām 

Iepirkuma daļām, iesniedzot tikai vienu piedāvājuma 
variantu.  

Paredzamā līguma izpildes vieta  Latvija  

Paredzamā iepirkuma līgumcena 
(EUR, bez PVN)  

70 000 EUR 
1.daļai 50 000 EUR 
2.daļai 20 000 EUR 

 
Paredzamais līguma izpildes termiņš  2022.gada 31.decembris  

 
Apmācību veids  Klātiene ar pasniedzēju  

Apmācību valoda  Latviešu vai angļu valoda (atbilstoši tehniskajai 
specifikācijai) 

Sertificēšanas un eksaminācijas 
nosacījumi  

Pēc apmācību kursu apguves pārbaudes Izpildītājam 
jāizsniedz apmācāmajam apliecība/sertifikāts par 
apmācību kursa apguvi, kurā norādīts apmācību kursa 
saturs un apjoms. Pretendentam ir jānodrošina 
sertifikācijas eksāmeni atbilstoši tehniskajā specifikācijā 
norādītajām prasībām.  

Citi nosacījumi Pretendentiem  1) Pēc katra apmācību kursa beigām, apmācību 
sniedzējam apkopotā veidā jāiesniedz iesaistīto darbinieku 
novērtējums par apmācību kursu kvalitāti;  
2) Apmācību norises vietā jānodrošina vides un informācijas 
pieejamība, nepieciešamības gadījumos, nodrošinot 
atbilstošas palīgierīces;  
3) Jānodrošina, ka tiek uzrādīts projekta numurs 
„1.2.2.1/16/A/011” - mācību materiālos, sertifikātos u.tml., 
kā arī visas pārējās Eiropas Savienības fondu publicitātes un 
vizuālās identitātes prasības apmācību laikā (mācību telpās), 
ievērojot Ministru kabineta 2015.gada 17.februāra MK 
noteikumus Nr.87 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības 
struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–
2020.gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas 
un vizuālās identitātes prasību ievērošana”. 

Kvalifikācijas prasības pasniedzējiem  

 
1) Kursu pasniedzējiem ir vismaz 3 (trīs) gadu darba 
pieredze nozarē, kurā tiks apmācīti nodarbinātie vai 
vismaz 3 (trīs) gadu darba pieredze apmācību vadīšanā 
attiecībā uz kursu, kurā tiks apmācīti nodarbinātie;  
2) Kursu pasniedzēju izglītība apmācību nozarē nav 
zemāka par kvalifikāciju, ko iegūs nodarbinātie, apgūstot 
apmācību  

Prasības pretendentiem  

 
1) Pretendents nav atzīts par maksātnespējīgu, tam 
nepiemīt maksātnespējas pazīmes, tas neatrodas 
likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta 
vai pārtraukta, nav uzsākta tiesvedība par pretendenta 
darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu.  
Pasūtītājs minēto informāciju pārbauda pēc publiskajās 
datu bāzēs pieejamajiem datiem. 
2) Pretendentam nav nodokļu vai citu valsts obligāto 
maksājumu parādi Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts.  
Pasūtītājs minēto informāciju pārbauda pēc publiskajās 



datu bāzēs pieejamajiem datiem.  
3) Pretendenta neto finanšu apgrozījums (t.i., bez PVN) 
par apmācību pakalpojumiem gan 2017.gadā, gan 
2018.gadā (vai pretendenta faktiskajā darbības laikā, ja 
tas ir mazāks) ir vismaz viena trešā daļa no Pretendenta 
attiecīgajā finanšu piedāvājumā norādītās summas (t.i., 
bez PVN).  
Pretendents piedāvājuma pielikumā iesniedz apliecinātu 
kopiju pretendenta darbības pārskatam par 2017. un 
2018. finanšu gadiem (vai pretendenta faktisko darbības 
laiku, ja tas ir mazāks) – t.i., peļņas un zaudējumu 
aprēķinu un tā paskaidrojumu par apmācību pakalpojumu 
apgrozījuma īpatsvaru pretendenta kopējā apgrozījumā.   
4) Sniedzot piedāvājumu Pretendentam ir jāizpilda 
sekojošas kvalifikācijas prasības: 
2.daļai – Pretendentam ir jābūt Cisco autorizētajam 
partnerim apmācības risinājumos; 
5) Pretendentam ir jānodrošina tehniskajā specifikācijā 
norādītajiem kursiem sertifikācijas eksāmeni. 
Tehniskajā piedāvājumā, atbilstoši tehniskā piedāvājuma 
formai, Pretendentam ir jānorāda sertifikācijas standarts 
un sertifikācijas centra nosaukums, kur apmācāmie varēs 
kārtot sertifikācijas eksāmenu. 

Prasības piedāvājuma noformējumam  

 
Pretendents līdz 2019.gada 28.jūnija plkst. 16:00 iesniedz 
1 (vienu) piedāvājuma oriģinālu latviešu valodā 
datorrakstā un Tehnisko piedāvājumu (pielikums Nr.2) un 
Finanšu piedāvājumu (Pielikums Nr.3) ierakstītus 
elektroniskā formātā USB atmiņas iekārtā, aizlīmētā un 
aploksnē vai paketē, uz kuras norādīta šāda informācija:  
•       Pasūtītāja adrese;  
•       Pretendenta nosaukums un juridiskā adrese;  
• Norāde: Iepirkuma procedūrai “Elektronikas, 
elektrotehnikas un saistīto nozaru uzņēmumu darbinieku 
profesionālo zināšanu pilnveides apmācības (8.daļa)” 
(Iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-53)  
Neatvērt līdz 2019.gada 28.jūnija plkst. 16:00.  

 

 
4. Pretendentu piedāvājumu vērtēšanu nodrošina Pasūtītāja izveidota iepirkuma komisija slēgtā sēdē.  
 
5. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā pieņem iepirkuma nolikumā un tehniskajā 
specifikācijā ietvertos noteikumus. Jebkura Pretendenta piedāvātā norma, kas ir pretrunā ar 
iepirkuma prasībām, var būt par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai.  
 
6. Gadījumā, ja Pretendents iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu, komisija pieprasa sniegt 
rakstisku paskaidrojumu un dokumentāli pierādīt zemās cenas veidošanās pamatotību, jo Pasūtītājs 
vēlas saņemt kvalitatīvus apmācību pakalpojumus atbilstoši Eiropas Savienības fondu programmas 
noteikumiem. Ja pretendents 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas nespēj 
dokumentāli pierādīt zemās cenas veidošanos, komisija pieņem lēmumu par pretendenta izslēgšanu 
no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā. 
 
7. Pasūtītājs var pieprasīt no Piegādātāja iesniegtā Piedāvājuma precizējošu informāciju (mācību kursu 
saturu, mācību materiālu saturu, pasniedzēju kvalifikāciju un pieredzi, pasniedzēju kontaktinformāciju (kas 



var tikt izmantota, lai pārliecinātos par pasniedzēju gatavību piedalīties pakalpojuma sniegšanā)) un 
Piegādātāju, vai citu informāciju, kas saistīta ar pienācīgu Piegādātāja līgumsaistību izpildes iespēju 
pārbaudi. Precizējošā informācija Piegādātājam ir jāiesniedz 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja 
pieprasījuma nosūtīšanas dienas. Ja Piegādātājs noteiktajā termiņā nav iesniedzis pieprasīto papildus 
informāciju, Pasūtītājs ir tiesīgs noraidīt iesniegto piedāvājumu, uzskatot, ka Piegādātājs neuztur spēkā 
savu piedāvājumu. 

 
 


