
CENU APTAUJA Nr.6.13-2/GW2020-3 

Eiropas Savienības un Latvijas tiesību aktu prasību un to ieviešanas 

izvērtējumam Lubāna ezera ūdensobjekta kontekstā 

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 Eiropas 

Savienības un Latvijas tiesību aktu prasību un to ieviešanas izvērtējumam Lubāna ezera 

ūdensobjekta kontekstā. Sīkāka informācija par projektu iegūstama 

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

planu-ieviesana-laba-virszemes 

Pakalpojuma mērķis: Izvērtēt Eiropas Savienības un Latvijas tiesību aktu prasības un to 

ieviešanu Lubāna ezera ūdensobjekta kontekstā atbilstoši 1. pielikumā pievienotajai 

specifikācijai. 

Pakalpojuma izpildes termiņš: 2020. gada 31. decembris. 

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 augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā 

augstākā izglītība juridiskajās zinātnēs un iepriekšēja pieredze pēdējo 3 (trīs) gadu laikā 

Eiropas Savienības tiesību aktu izvērtēšanā vides jomā. 

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 2020. gada 25. jūnija 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. 

  

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


Pielikums Nr.1 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – DARBA UZDEVUMS 

Eiropas Savienības un Latvijas tiesību aktu prasību un to ieviešanas izvērtējums Lubāna ezera 

ūdensobjekta kontekstā  

projekta LIFE18 IPE/LV/000014  

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

virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” ietvaros 

 

Ievads un pamata informācija:  

Projekta LIFE GOODWATER IP “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana 

laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” mērķis ir uzlabot riska ūdensobjektu stāvokli 

Latvijā, īstenojot pasākumus, kas noteikti Daugavas, Gaujas, Lielupes un Ventas upju baseinu 

apsaimniekošanas plānos. Viena no projekta aktivitātēm (C.12) ir dažādu Eiropas Savienības 

politikas dokumentu prasību novērtējums attiecībā uz ūdenstilpēm un rekomendāciju izstrāde 

to sekmīgākai integrācijai upju baseinu apsaimniekošanas plānos. Latvijas Dabas fonds ir 

atbildīgs par šo prasību izvērtējumu, balstoties uz Lubāna ezera piemēru. 

 

Izvērtējuma struktūra: 

I bloks: Teorētiskā daļa 

1.1. Prasību atspoguļojums, salīdzinošs novērtējums un analīze, kas izriet no šādām 

Direktīvām:  

 Ūdens struktūrdirektīva (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/60/EK 

(2000. gada 23. oktobris), ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu 

politikas jomā); 

 Biotopu direktīva (Padomes Direktīva 92/43/EEK (1992. gada 21. maijs) par 

dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību);  

 Putnu direktīva (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/147/EK (2009. 

gada 30. novembris) par savvaļas putnu aizsardzību);  

 Plūdu direktīva (Eiropas Parlamenta un 2007. gada 23. oktobra Padomes Direktīva 

2007/60/EK). 

 

1.2. Papildus aplūkojami arī citi ES tiesību akti, novērtējot to attiecināmību pētījuma 

kontekstā:  

 Nitrātu direktīva (Padomes Direktīva 91/676/EEK attiecībā uz ūdeņu aizsardzību 

pret piesārņojumu, ko rada lauksaimnieciskas izcelsmes nitrāti); 

 Notekūdeņu direktīva (Padomes Direktīva 91/271/EEK (1991. gada 21. maijs) par 

komunālo notekūdeņu attīrīšanu); 

 Jūras stratēģijas pamatdirektīva (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 

2008/56/EK (2008. gada 17. jūnijs), ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai jūras 

vides politikas jomā); 

 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1143/2014 (2014. gada 22. 

oktobris) par invazīvu svešzemju sugu introdukcijas un izplatīšanās profilaksi un 

pārvaldību. 

 

1.3. Direktīvu prasību līdzību un atšķirību noteikšana, sinerģiju un konfliktu noteikšana, 

savstarpējās sakarības atspoguļojums.  



 

Analizējamie materiāli teorētiskās daļas kontekstā:  

- Direktīvu teksts (tikai sadaļas, kas attiecināmas), Komisijas Vadlīnijas, skaidrojumi (ja 

attiecināmi); 

- ES Tiesu lietas par katru no analizējamiem pantiem, ja tiesa šos pantus interpretējusi, un 

LV Tiesu lietas, ja piemērojušas; 

- Publikācijas juridiskajā literatūrā, kas analizē Direktīvu/EST spriedumus; 

- Citi pētījumi par attiecīgajām direktīvām, ja attiecas. 

 

II bloks: Praktiskā daļa 

Direktīvu prasību attiecināmība uz demo ūdensobjektu Lubāna ezeru: 

1. Problēmjautājumu apzināšana; 

2. Problēmjautājumu grupēšana, klasifikācija un sākotnējas sasaistes veidošana ar 

direktīvu prasībām: 

 

 definētie sasniedzamie mērķi, kas izriet no Latvijas Republikas regulējuma, 

pirmkārt, pārņemot ES prasības un, otrkārt, ņemot vērā valsts tiesiskā regulējuma 

īpatnības. 

Analizējamie materiāli: Latvijas Republikas tiesiskais regulējums un Daugavas 

upju baseinu apsaimniekošanas plāns;  

 I blokā analizēto ES prasību attiecināmība uz konkrēto demo objektu.  

Analizējamie materiāli: I blokā veiktā analīze, secinājumi – to attiecināšana; 

 Latvijas izvirzītās obligātās prasības, kas izriet no I blokā analizētajām direktīvām, 

tostarp pārņemto prasību izvērtējums demo ūdensobjekta kontekstā (vai pastāv 

konflikti starp Latvijas regulējumu/obligātajām prasībām, kas saistītas ar aplūkoto 

direktīvu ieviešanu; kā tos risināt Lubāna gadījumā);  

Analizējamie materiāli: Latvijas plānošanas dokumenti, tostarp Teritorijas 

plānojumi un vietējie un reģionālie attīstības plānošanas dokumenti, dabas lieguma 

“Lubāna mitrājs” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi u.c.; 

 labās prakses piemēri Latvijā un reģionālās pieredzes piemērojamības izvērtēšana 

demo ūdensobjekta kontekstā. 

Analizējamie materiāli: nacionālie un ārvalstu pētījumi, zinātniskie raksti.  

 

III bloks: Secinājumi un priekšlikumi 

1. Secinājumi un priekšlikumi, kas izriet no iepriekš veiktās analīzes attiecībā uz demo 

ūdensobjektu Lubāna ezeru, tostarp, ja konstatētas pretrunas starp dažādām, no ES prasībām 

izrietošām, normām, juridiski pamatoti priekšlikumi, kā tos risināt. 

2. Secinājumi un priekšlikumi ar vispārēju pielietojamību arī citu ūdensobjektu gadījumā. 

 

Orientējošs izvērtējuma apjoms: 80-100 lpp. 

 

 

  



Pielikums Nr.2 

 

Pieteikums cenu aptaujā par 

Projekta LIFE GOODWATER IP Eiropas Savienības un Latvijas tiesību aktu prasību 

un to ieviešanas izvērtējumam Lubāna ezera ūdensobjekta kontekstā 
 

Pretendents:  

Juridiskā adrese:  

Reģ. Nr.:  

Banka, bankas kods:  

Bankas konta Nr.:  

Kontaktpersona:  

Tālruņa Nr.:  

E-pasts:  

 

1. Pretendenta personāla, kas tiks iesaistīts pakalpojuma sniegšanā, pieredzes apraksts: 
iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (no 2016. gada līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) sniegtie 

iepirkuma priekšmetam līdzvērtīgi pakalpojumi. Cenu aptaujas ietvaros pasūtītājs izlases 

kārtībā var veikt telefonaptaujas, lai iegūtu atsauksmes par pretendenta norādītā personāla 

iepriekš sniegtajiem pakalpojumiem.  

Pretendenta 

personāla 

vārds, 

uzvārds 

Pasūtītāja, kuram konkrētais 

personāls sniedzis pakalpojumu, 

nosaukums, kontaktpersonas 

vārds, uzvārds, amats, tālruņa Nr. 

Sniegto pakalpojumu apraksts 

(joma) 

Pakalpojuma 

īstenošanas 

gads 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

2. Finanšu piedāvājums 

Pakalpojuma nosaukums Cena EUR bez PVN  

  

  

Pievienotās vērtības nodoklis likme 21%  

PAVISAM KOPĀ:  

Ar šī pieteikuma iesniegšanu apliecinām, ka: 

 darba uzdevums ir izprasts, un pakalpojums tiks izpildīts pilnā apjomā; 

 pakalpojums tiks izpildīts noteiktajā termiņā un atbilstoši sniegtajai darba metodoloģijai; 

 pakalpojumu sniegs Pieteikumā norādītais pretendenta personāls; 

 pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām piedāvājums netiks grozīts; 

 visas piedāvājumā un tā pielikumos sniegtās ziņas ir patiesas; 

 attiecībā uz Pieteikuma iesniedzēju nav pasludināts maksātnespējas process, nav apturēta 

vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par bankrotu vai līdz 

līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam Pieteikuma iesniedzējs nebūs likvidēts; 



 Pieteikuma iesniedzējam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas 

obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150.00 euro. 
 

 

     

vieta datums amats paraksts amatpersonas vārds, 

uzvārds 

 


