
CENU APTAUJA 

Mediju monitoringa sagatavošana, piegāde un mediju publicitātes analīze projekta 
CSO-LA/2019/410-363 “Game On: Neļausim klimata pārmaiņām uzvarēt!” (“Game 

over? Do not let climate change end the game”) ietvaros  

(ID. 6.12-2/KP2021-1) 

Latvijas Dabas fonds projekta CSO-LA/2019/410-363 “Game On: Neļausim klimata pārmaiņām 
uzvarēt!” (“Game over? Do not let climate change end the game”) ietvaros veic cenu aptauju par mediju 
monitoringa sagatavošanu, piegādi un mediju publicitātes analīzi. 

Pakalpojuma mērķis: Mediju monitoringa sagatavošana, piegāde un mediju publicitātes analīze 
nodibinājuma “Latvijas Dabas fonda” projekta CSO-LA/2019/410-363 “Game On: Neļausim klimata 
pārmaiņām uzvarēt!” (“Game over? Do not let climate change end the game”) vajadzībām no 2021. gada 
16. marta līdz 2023. gada 31. oktobrim saskaņā ar šādām prasībām: 

Monitoringā iekļautie mediji: 

• nacionālā prese – laikraksti un žurnāli; 
• reģionālā prese; 
• novadu prese; 
• nacionālās un komerciālās radio stacijas, visi ziņu un informatīvi analītiskie raidījumi; 
• nacionālās un komerciālās televīzijas, visi ziņu un informatīvi analītiskie raidījumi; 
• interneta mediji (ziņu portāli, specializētie un reģionālie interneta portāli, nozaru blogi); 
• ziņu aģentūras; 
• sociālie mediji (Latvijas Dabas fonds – webradar): twitter.com – visi atvērtie Twitter 

mikroblogi, facebook.com, draugiem.lv. 

Monitoringa rezultātu piegādes forma: 

• Dienas pārskats uz Pasūtītāja pieprasītajām e-pasta adresēm darba dienās līdz plkst. 10.00. 
• Monitoringā iekļauto drukātās preses materiālu pieejamība un lejupielāde tekstu formātā. 
• Monitoringā iekļauto radio sižetu pieejamība un lejupielāde audio formātā. 
• Monitoringā iekļauto televīzijas sižetu pieejamība un lejupielāde videoformātā. 
• Monitoringa atjaunošana ar aktuālo informāciju dienas laikā un pieejamība līguma izpildītāja 

uzturētajā vietnē internetā tiešsaistes režīmā. 
• Monitoringa datu bāze ar meklēšanas iespējām līguma izpildītāja uzturētajā vietnē, meklējot 

pēc jebkura pieprasītā vārda vai frāzes virsrakstos un tekstos. 

Pastāvīgie atslēgas vārdi: 

• Klimata pārmaiņas 
• Projekts Game on 

Pakalpojuma izpildes termiņš: no 2021. gada 16. marta līdz 2023. gada 31. oktobrim. 

Piedāvājumu izvēles kritērijs: zemākā cena un piedāvājuma atbilstība izvirzītajām prasībām. 



Gadījumā, ja cenu aptaujā tiks saņemts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbildīs izvirzītajām 
prasībām un paredzētajiem finanšu līdzekļiem, pretendents, kas iesniedzis šo piedāvājumu, tiks atzīts 
par iepirkuma uzvarētāju. 

Nosacījumi pretendenta dalībai cenu aptaujā: 

1. Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā. 
2. Pretendentam nav konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad 

pieņemts lēmums par iespējamu pakalpojuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, 
pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav 
nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas 
kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 EUR (viens simts piecdesmit eiro, 00 centi). 

3. Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas 
procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), 
apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts. 

4. Pretendents nav ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība. 
5. Pretendentam ir pieredze jomā, ar kuru saistīts iepirkums.  

Pretendentu atlases (iesniedzamie) dokumenti: 

1. Pretendentam jāiesniedz pieteikums cenu aptaujā saskaņā ar pievienoto veidlapu (pielikums 
Nr.1).  

2. Ja pieteikuma formu paraksta pilnvarotā persona, tad jāiesniedz oficiāls dokuments latviešu 
valodā, kas apliecina, ka persona ir pilnvarota pārstāvēt uzņēmumu. 

Piedāvājuma iesniegšana: 

1. Piedāvājums ir jāiesniedz elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko 
parakstu un satur laika zīmogu, uz LDF elektronisko adresi ldf@ldf.lv līdz 2021. gada 12. marta 
plkst. 17.00. Piedāvājums, kas iesniegts elektroniska dokumenta veidā, skaitās iesniegts un 
saņemts, ja uz iesniedzēja norādīto e-pastu atnāk apstiprinoša vēstule no Latvijas Dabas fonda 
par piedāvājuma pieņemšanu. Piedāvājuma atvēršana un elektroniskā paraksta identitātes un 
derīguma pārbaude tiks veikta tikai pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

2. Elektroniskais dokuments jānoformē atbilstoši Elektronisko dokumentu likumā un 28.06.2005. 
Ministru kabineta noteikumos Nr.473 „Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, 
glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko 
dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un 
juridiskajām personām” noteiktajām prasībām. 

3. Piedāvājums iesniedzams e-pastā, kur: 
• E-pasta temata (Subject) ailē norāda “Pieteikums cenu aptaujai “Mediju monitoringa 

sagatavošana, piegāde un mediju publicitātes analīze” (ID. 6.12-2/KP2021-1)”. 
• E-pasta tekstā norāda pretendenta nosaukums, reģistrācijas numuru un adresi, kā arī 

atzīmi “Piedāvājums cenu aptaujai “Mediju monitoringa sagatavošana, piegāde un 
mediju publicitātes analīze” (ID. 6.12-2/KP2021-1). Neatvērt līdz 2021. gada 12. marta 
plkst. 17:00. 

4. Piedāvājumi, kas tiks saņemti pēc norādītā termiņa, netiks izskatīti.  
5. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā.  
6. Pretendentam nav tiesību iesniegt piedāvājuma variantus. 



Pielikums Nr.1 

PIETEIKUMS DALĪBAI CENU APTAUJĀ 
“Mediju monitoringa sagatavošana, piegāde un mediju publicitātes analīze”  

projekta CSO-LA/2019/410-363 “Game On: Neļausim klimata pārmaiņām uzvarēt!” 
(“Game over? Do not let climate change end the game”) ietvaros 

(ID. 6.12-2/KP2021-1) 

Pretendents:  

Juridiskā adrese:  

Reģ. Nr.:  

Banka, bankas kods:  

Bankas konta Nr.:  

Kontaktpersona:  

Tālruņa Nr.:  

E-pasts:  

 

Finanšu piedāvājums: 

Pakalpojuma nosaukums Cena EUR bez PVN 

  

  

PVN 21%:  

PAVISAM KOPĀ:  

 

Ar šī pieteikuma iesniegšanu apliecinām, ka: 

• darba uzdevums ir izprasts, un pakalpojums tiks izpildīts pilnā apjomā, noteiktajā termiņā un 
atbilstoši prasībām; 

• 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; 
• Pieteikuma iesniedzējam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 

iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR (viens simts piecdesmit eiro, 00 centi). 

 



Vārds, Uzvārds  _____________________________________ 

Ieņemamais amats  _____________________________________ 

 

Paraksts   ___________________ 

Datums   ___________________ 

 

Ja paraksta pilnvarotā persona, tad jāiesniedz oficiāls dokuments latviešu valodā, kas apliecina, ka 
persona ir pilnvarota pārstāvēt uzņēmumu! 


