
 

 

 
  

Cenu aptauja par sociālekonomisko ietekmju novērtējumu Zvidzienas un Dziļaunes polderiem un to 

iespējamiem apsaimniekošanas scenārijiem 

projekta LIFE GOODWATER IP “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba 

virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” ietvaros 

 

Latvijas Dabas fonds Eiropas Komisijas finansētā LIFE programmas projekta LIFE18 IPE/LV/000014 “LIFE 

GOODWATER IP “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa 

sasniegšanai” ietvaros veic cenu aptauju sociālekonomisko ietekmju novērtējumam Zvidzienas un Dziļaunes 

polderiem un to iespējamiem apsaimniekošanas scenārijiem. Sīkāka informācija par projektu iegūstama 

https://www.ldf.lv/lv/projects/life-goodwater-ip-latvijas-upju-baseinu-apsaimniekosanas-planu-ieviesana-

laba-virszemes 

Pakalpojuma mērķis: Veikt sociālekonomisko ietekmju novērtējumu Zvidzienas un Dziļaunes polderiem un 

to iespējamiem apsaimniekošanas scenārijiem atbilstoši 1. pielikumā pievienotajai tehniskajai specifikācijai. 

Pakalpojuma izpildes termiņš: 2022. gada 31. oktobris. 

Nosacījumi pretendenta dalībai cenu aptaujā: 

1. Pretendentam nav nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas 

kopsummā pārsniedz 150 EUR (simtu piecdesmit eiro, 00 centi) piedāvājumu iesniegšanas pēdējā dienā 

vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu pakalpojuma līguma tiesību piešķiršanu.  

2. Pretendents neatrodas maksātnespējas vai likvidācijas procesā. 

3. Pretendenta rīcībā ir personāls, kuram ir vismaz maģistra grāds vai ekvivalenta izglītība ekonomikas, 

vadības vai līdzvērtīgās sociālajās zinātnēs. 

4. Pretendenta rīcībā ir personāls, kura darba pieredze ietver: 

4.1.vismaz divus īstenotus projektus vai līgumdarbus saistībā ar sociālekonomisko ietekmju metodiku un 

novērtējumu (daudz-kritēriju analīzei, izmaksu-efektivitātes analīzei, izmaksu-ieguvumu analīzei) 

izstrādi vides vai dabas aizsardzības politikas jomā; 

4.2. vismaz divus īstenotus projektus vai līgumdarbus saistībā ar ūdeņu un bioloģiskās daudzveidības 

aizsardzības sociālekonomisko analīzi.  

Pretendentu atlases (iesniedzamie) dokumenti: 

1.  Pieteikums cenu aptaujā saskaņā ar pievienoto veidlapu (pielikums Nr.2). 

2. Pretendenta personāla, kas tiks iesaistīts pakalpojuma sniegšanā, izglītību apliecinoša dokumenta kopija. 

 

Piedāvājuma iesniegšana: 

1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi ldf@ldf.lv un norādot “LIFE GOODWATER 

cenu aptauja”, līdz 2022. gada 22. jūlija plkst. 17:00.  

2. Piedāvājumi, kas tiks saņemti pēc norādītā termiņa, netiks izskatīti.  

4. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā.  

5. Pretendentam nav tiesību iesniegt piedāvājuma variantus. 

 

Pretendentu atlases kritēriji: 

1. Zemākā cena par pakalpojumu kopā.  
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