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Salas pagasta Jēkabpils novadā 

CENU APTAUJA 

Tirgus izpētei 

„Projektu vadības pakalpojumi” 

 

 
1. Tirgus izpētes priekšmets:  
1.1. Iepirkuma priekšmets ir projektu vadība atbilstoši tehniskai specifikācijai (Pielikums Nr.1).  
2. Pakalpojuma izpildes termiņš:  
No līguma par pakalpojumu sniegšanu noslēgšanas brīža līdz līdzfinansējuma no CFLA saņemšanai. 

Projekta vadība var attiekties gan uz projektiem, kuri tiek realizēti atbilstoši  Ministru kabineta 2017. 

gada 22. augusta noteikumiem Nr.495  “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1. 

specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā 

siltumapgādē" otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”, gan nākamā 

ES fondu atbalsta programmas plānošanas perioda ietvaros. 
2. Pasūtītājs un kontaktpersonas:  
• Pasūtītājs: SIA “VĪGANTS”  
• Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 55403000931,  
• Adrese: Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Jēkabpils novads, LV-5230, 
• Telefons: 26162933. 
Pasūtītāja kontaktpersona: valdes locekles Rita Audriņa (tālr. 29169675, e-pasts: vigants@vigants.lv).  
3. Piedāvājumu iesniegšana:  
Piedāvājums jāiesniedz līdz 2022.gada 20.aprīlim plkst. 14:00, nosūtot elektroniski uz epastu: 

vigants@vigants.lv vai iesniedzot pieteikumu klātienē Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Jēkabpils 

novads, LV-5230. 
Piedāvājums jāiesniedz atbilstoši sagatavotajai veidlapai (Pielikums Nr.2). 
4. Līguma slēgšana un apmaksas nosacījumi:  
Tirgus izpētes rezultātā plānots noslēgt līgumu ar pretendentu, kurš iesniegs lētāko cenu pretendenta 

piedāvājumam. Apmaksas nosacījumi tiks saskaņoti līguma projekta saskaņošanas gaitā. 
 

 

 

 

Valdes locekle         Rita Audriņa  
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Pielikums Nr.1 

 

 

Tehniskā specifikācija 

 

 

SIA “VĪGANTS”, Reģ.Nr. 55403000931, nepieciešama projekta vadība sekojošam projektam: 

 

1. “Katlu mājas energoefektivitātes paaugstināšana Jēkabpils novada, Salas pagasta, Salas 

ciemā”. Plānotais atbalsts no CFLA 700 000,00 EUR apmērā. 

 

Darbu uzdevums: 

1. Ekonomiskā risinājuma izvērtēšana. 

2. Tehniskā risinājuma izvērtēšana. 

3. Projekta vadība – projekta plānošana, pārraudzība un kontrole. 

4. Biznesa plāna, tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde. 

5. Ekonomiskais aprēķins, atbilstoši CFLA projektu iesniegumu vērtēšanas kvalitātes kritērijiem. 

6. Projekta iesnieguma veidlapas sagatavošana iesniegšanai CFLA. 

 

 

 

 

 

 

  



 

Pielikums Nr. 2 

 

SIA   _______________PIEDĀVĀJUMS 

CENU PIEDĀVĀJUMS 

„Projektu vadības pakalpojumi”  

2022. gada ____. aprīlī 

Ņemot vērā tehnisko specifikāciju, saskaņā ar Tirgus izpētes noteikumiem, apņemamies veikt 

“Katlu mājas energoefektivitātes paaugstināšana Jēkabpils novada, Salas pagasta, Salas ciemā” 

projekta vadību par summu:________________ EUR bez PVN apmērā. 

 

Ja mūsu piedāvājums tiks pieņemts, mēs apņemamies slēgt līgumu un sniegt pakalpojumus. 

 

Pretendenta pārstāvis: __________________________________________ 

 (vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasts) 

  

Pretendenta pārstāvja paraksts: ________________________  
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